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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hakikat Strategi Sekolah 

2.1.1 Pengertian  Strategi 

Menurut Gulo (2008: 1) sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan 

hendaknya mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan pendidikannya, 

Strategi yang tepat adalah suatu cara agar sekolah dapat terus berkembang dalam 

mengatasi siswa yang nakal dalam hal ini melanggar peraturan tata tertib sekolah  
 

Menurut Stephanie K. Marrus (2002: 31) strategi didefinisikan sebagai 

suatu proses penentuan rencana para seluruh unsur yang ada di sekolah yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

perencanaan yang mengandung cara dan memilki wawasan luas dalam bidang 

mengatasi kenakalan siswa di sekolah dan seluruh unsur di sekolah ikut terlibat 

dalam mengatasi kenakalan siswa . 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

perencanaan pemilihan cara-cara yang akan digunakan oleh guru dalam rangka 

mengatasi kenakalan siswa dimana dalam proses mengatasi sisw yang 

bermasalah. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondisi, sumber penyebab kenakalan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi 

dalam rangka mencapai tujuan mengatasi kenakalan siswa di sekolah dalam hal 

melanggar tata tertib sekolah. 
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2.1.2 Bentuk-bentuk strategi sekolah  

Bentuk-bentuk strategi yaitu berupa diadakanya buku saku siswa, pemberian 

teguran terhadap siswa, skorsing, dan sangsi-sangsi yang diberikan bagi siswa 

yang melanggar. 

2.2 Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa  

2.2.1 Pengertian Sekolah 

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa 

(atau "murid") dibawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem 

pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa kemajuan 

melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi, 

tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah 

menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. 

lembaga pendidikan adalah suatu tempat atau wadah dimana proses 

pendidikan berlangsung yang dilaksanakan  dengan tujuan untuk mengubah 

tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan 

lingkungan sekitar serta wawasan dan pengetahuan yang diperoleh. Lingkungan 

pendidikan antara lain pendidikan formal (sekolah), informal (keluarga) dan non 

formal (masyarakat). Lingkungan pendidikan itu sangat urgen dalam sebuah 

proses pendidikan karena fungsinya sangat menunjang proses belajar mengajar 

yang tertib dan nyaman,sebagaimana dalam Q.S As Shafaat/37: 102 

$¬Η s>sù x�n= t/ çµyètΒ z ÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢ o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤr& y7 çtr2øŒr& ö�ÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ 2”t� s? 4 tΑ$s% ÏM t/r' ¯≈ tƒ 

ö≅ yèøù$# $tΒ ã� tΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª!$# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪  
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Terjemahnya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 

bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku 

Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku 

menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia 

menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan 

mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". 

 

 Sekolah sebagai lembaga pendidikan ialah adalah organisasi kerja sebagai 

wadah kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan 

kata lain sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah suatu bentuk ikatan kerja 

sama sekelompok orang yang bermaksud mencapai suatu tujuan pendidikan yang 

disepakati bersama. Sekolah merupakan perwujudan dari relasi antar personal 

yang didasari dengan berbagai motif, yang menjadi intensif kearah lain. 

Kesamaan motif dalam membantu anak-anak untuk mencapai kedewasaan 

masing-masing, mendorong terbentuknya kelompok yang disebut sekolah.didalam 

pengelompokan itu dapat dibedakan antara lain :   

a. Variabel-variabel individual.  

b. Struktur yang mengatur mekanisme kegiatan  

c.  Dinamika yang mewujudkan hubungan fungsional dan hubungan 

internasional  

d.  Tujuan yang mengendalikan kegiatan. 

Variabel-variabel individu muncul karena didalam organisasi setiap orang 

mendapat posisi yang menjuruskan dan membatasi kegiatan yang dapat 

dilakukannya. Posisi itu memberikan status kepada seseorang didalam 

kelompoknya, yang dapat diartikan sebagai kedudukan dan peranan seseorang 
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menurut pandangan orang lain dan menurut dirinya sendiri sebagai anggota 

kelompok dan anggota masyarakat. 

Selanjutnya, posisi dan status itu diatur jenjangnya dengan diiringi 

penetapan hubungan kerja antara yang satu dengan yang lain. Dalam 

melaksanakan kegiatan organisasi, sehingga terbentuklah suatu struktur dengan 

mekanisme kegiatan didalamnya akan tetapi, karena manusia adalah makhluk 

sosial maka didalam organisasi hubungan tidak terbatas secara formal seperti 

ditetapkan menurut struktur, antar personal yang bekerja sama itu dapat 

berlangsung juga hubungan informal yang memungkinkan terjadinya pertukaran 

informasi secara luas, sehingga organisasi menjadi dinamis. Sifat dinamis itu tidak 

berarti setiap orang boleh berbuat sekehendak atau semaunya sendiri. Setiap 

kegiatan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi secara dinamis, tidak 

boleh terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. 

Pendidikan di luar lingkungan keluarga sebagai suatu contoh kebutuhan 

bersama harus dilaksanakan secara teratur, terarah dan sistematik. Sekolah sebagai 

salah satu bentuk pada dasarnya bertugas membantu keluarga dalam membimbing 

dan mengarahkan perkembangan dan pendayagunaan potensi tertentu yang 

dimiliki anak-anak. Kegiatan itu akan berpengaruh langsung  terhadap 

kedewasaan anak-anak yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari keluarga 

atau Orang tua. Dengan kata lain bantuan sekolah dalam mendidik tidak mungkin 

mengurangi arti dan peranan keluarga dalam mendewasakan anak. 
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2.2.2 Fungsi Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan 

Fungsi Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat sebagai lembaga 

ketiga memberikan anak kemampuan penalaran, keterampilan dan sikap. Juga 

menjadi ajang pengoptimalan perekembangan diri setiap individu. Sebuah 

lembaga pendidikan seperti sekolah tidak boleh diartikan sebagai sekedar sebuah 

gedung saja, tempat anak-anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi 

pengetahuan. Sekolah sebagi institusi peranannya jauh lebih luas dari pada 

sekedar tempat belajar. Berdiri dan diselenggarakanya sebuah sekolah, pada 

dasarnya didukung dan dijiwai oleh suatu kebudayaan yang mendukungnya.  

Norma-norma atau nilai kebersamaan yang menjiwai kebudayaan yang 

mendukungnya itu, harus dijadikan landasan bagi sekolah dalam mewujudkan 

peranannya, yang sekaligus akan memberikan ciri-ciri khusus yang membedakan 

dari lembaga-lembaga lain yang terdapat dimasyarakat sekitarnya. Peranan 

sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi 

yang memiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan 

sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. 

Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara berencana, 

terarah dan sistematik guna mencapai tujuan tertentu. 

  Tujuan itu harus mengandung nilai-nilai yang serasi dengan kebudayaan di 

lingkungan masyarakat yang menyelenggarakan sekolah sebagai lembaga 

pendidikan. Oleh karena itulah maka dapat dikatakan bahwa fungsi sekolah 

adalah meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu 

masyarakat, melalui kegiatan ikut membentuk kepribadian anak-anak agar 
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menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri didalam kebudayaan dan 

masyarakat sekitarnya. 

Dengan kata lain sekolah berfungsi mempersiapkan pengganti generasi yang 

kelak mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau masyarakat/bangsanya 

yang memiliki kebudayaan tertentu berbeda dari kelompok atau masyarakat atau 

bangsa yang lain. Berdasarkan uraian diatas berarti sekolah sebagai lembaga 

pendidikan memikul tanggung jawab mempersiapkan anak-anak agar mampu 

meneruskan sejarah dan tata cara kehidupan manusia sebagai makhluk yang 

berbudaya. 

 Kebudayaan itu sendiri bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi terus 

menerus berkembang secara dinamis. Oleh karena itu sekolah tidak sekedar 

berfungsi untuk mempertahankan kebudayaan yang ada, tetapi juga 

mengembangkan sesuai dengan martabat manusia yang kehidupannya selalu 

dipenuhi dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Melalui sekolah anak-anak 

dipersiapkan menjadi manusia yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan 

keahlian mengelola lingkungan fisik atau material, kemungkinan manusia 

menciptakan berbagai kelengkapan untuk mempermudah dan menyenangkan 

kehidupannya. Sedang dibidang sosial dan spiritual, sekolah berfungsi membina 

dan mengembangkan sikap mental yang erat hubungannya dengan norma-norma 

kehidupan yang bersifat manusiawi dan keagamaan. 

Bilamana fungsi tersebut di atas dihubungkan dengan kehidupan berbangsa 

dan bernegara, maka sekolah berkewajiban pula mempersiapkan anak-anak 

menjadi warga negara yang mengetahui dan mampu menjalankan hak dan 
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kewajibannya. Khusus bagi bangsa dan negara Indonesia fungsi tersebut 

diwujudkan dalam bentuk meneruskan nilai-nilai luhur pandangan hidup bangsa 

berdasarkan pancasila dalam pembentukan sikap mental anak-anak. 

fungsi dan tujuan sekolah tidak hanya mengisi otak siswa-siswanya dengan 

ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan aplikasi dari ilmu pengetahuan 

tersebut ke dalam dunia pekerjaan yang diminati siswa-siswanya dan membantu 

siswa melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Agar setiap siswa mendapatkan 

gambaran bagaimana lapangan pekerjaannya nantinya dan meraih sukses dimasa 

yang akan datang. Dan setiap sekolah juga harus membentuk karakter yang baik 

dari dalam diri setiap siswanya, karena tanpa karakter yang baik mereka tidak 

akan bisa menjadi pemimpin yang baik pula. 

Dapat disimpulkan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah suatu 

bentuk ikatan kerja sama sekelompok orang yang bermaksud mencapai suatu 

tujuan pendidikan yang disepakati bersama. Pendidikan diluar lingkungan 

keluarga sebagai suatu contoh kebutuhan bersama harus dilaksanakan secara 

teratur, terarah dan sistematik. Sekolah sebagai salah satu bentuk pada dasarnya 

bertugas membantu keluarga dalam membimbing dan mengarahkan 

perkembangan dan pendayagunaan potensi tertentu yang dimiliki anak-anak. 

fungsi dan tujuan sekolah tidak hanya mengisi otak siswa-siswanya dengan ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan aplikasi dari ilmu pengetahuan tersebut 

ke dalam dunia pekerjaan yang diminati siswa-siswanya dan membantu siswa 

melihat kesempatan-kesempatan yang ada. 
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2.2.3 Tata Tertib Sekolah 

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama dalam kehidupan di 

lingkungan sekolah, dalam menggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, 

penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan 

dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata 

tertib peserta didik, dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku 

dan sikap hidup peserta didik. Dalam Tata Tertib Peserta didik memuat : 

1. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan. 

2. Hal-hal yang dianjurkan. 

3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan. 

4. Sanksi-sanksi / hukuman bagi pelanggar. 

2.2.4 Guru dan Tenaga Administrasi 

Guru merupakan contoh tauladan atas akhlak yang dimiliki siswa pada 

sebuah lembaga pendidikan. Didalam melaksanakan tugas guru dituntut untuk 

mampu memberikan yang terbaik sesuai dengan hakekatnya. Di bawah ini akan 

dibahas hakekat guru yang di dalamnya terdapat deskripsi guru, tugas, dan 

tanggung jawab seorang guru.  

Menurut Nafis (2011: 88) guru adalah bapak rohani (spiritual father) bagi 

peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlaq mulia dan meluruskan 

perilaku yang buruk. Sedangakan menurut Atmaka (2004: 48) guru adalah orang 

dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik 

dalam perkembangan baik jasmani dan rohaninya. 
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2.2.3.1 Tenaga kerja dan administrasi  

1. Pengertian Administrasi 

Ditinjau dari sudut asal usul kata (etimologis), maka ADMINISTRASI 

berasal dari Bahasa Latin yaitu Ad+Ministrare. Ad berarti intensif, sedangkan 

Ministrare berarti melayani, membantu, dan memenuhi atau menyediakan 

(Usman, 2006).  Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan 

sangat banyak dan luas. 

Tetapi yang sangat penting di ketahui oleh kepala sekolah dan guru-guru 

yakni mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. 

 Sebagaimana Menurut (Purwanto, 2008) 

a. Bidang tata usaha sekolah meliputi : 

1. Organisasi dan struktuk pegawai tata usaha 

2. Anggaran belanja keuangan sekolah 

3. Keuangan dan pembukuannya 

4. Korespondensi/surat menyurat 

5. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan laporan, pengisian 

buku induk, raport, dan sebagainya. 

 

b. Tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi sekolah 

Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 260 dan 261 Tahun 

1996 Tugas pokok Kepala Tata Usaha sebagai berikut: 

1. Menyusun program kerja tata usaha sekolah 

2. Pengelolaan keuangan sekolah 

3. Pengurusan adminstrasi ketenagaan dan siswa 

4. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah 

5. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah 

6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah 

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K 

8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, pengurusan ketatausahaan 

secara berkala 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum guru 

bertugas dan bertanggung jawab seperti Rasul, yaitu mengantarkan murid dan 
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menjadikannya manusia terdidik yang mampu menjalankan tugas-tugas 

Ketuhanan dan tugas-tugas kemanusiaan. 

2.2.5 Sarana dan prasarana  

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh 

setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana 

pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, 

ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan 

sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang 

secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, 

kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. 

Menurut Revya (2013) fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat 

dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan 

perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas 

tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, 

hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi:  

1. Perencanaan 

2. Pengadaan 

3. Inventarisasi 

4. Penyimpanan 

5. Penataan 

6. Penggunaan 

7. Pemeliharaan 

8. Penghapusan. 

 

Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan 

suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila 
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kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat 

mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. 

a. Sarana dan Prasarana di Sekolah dalam Menunjang Kualitas Siswa 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, sebab kualitas 

pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi 

standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar.  

Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting 

dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di 

kota yang sudah memiliki faslitas laboratorium komputer, maka anak didiknya 

secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah yang berada di desa  

tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer 

kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah. 

Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan 

prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana 

dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena 

keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran 

di sekolah.  

Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses 

sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. 

Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan 

dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. 
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b. Sarana dan Prasarana dalam Proses Pembelajaran 

Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian 

dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang 

cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertaqwa, sehat jasmani maupun 

rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap 

serta mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan kurikulum 

yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur.  

2.3  Kenakalan Siswa   

Menurut Ahmadi (2005: 123) Siswa merupakan individu yang menambah 

pengatahuan dilingkungan sekolah. Siswa dalam kamus bahasa Indonesia yaitu 

murid dan pelajar. Sedangkan menurut istilah yang dikumukakan oleh Aminuddin 

Rasyad, siswa (peserta didik) adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

bertindak sebagai pelaku pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang 

dibutuhkannya untuk mencapai tujuan. Jadi siswa merupakan individu yang pada 

tataran konsep merupakan penuntut ilmu.  

Siswa tidak memiliki tujuan lain dalam pendidikan selain menambah 

pengetahuan. Jika ada aktifitas-aktifitas yang lain dilakukan siswa itu bukan 

tujuan dari siswa dalam mengikuti pendidikan. Salah satu aktifitas yang 

meresahkan lingkungannya adalah kenakalan siswa. 

Departemen Pendidikan Nasional (2005: 772) Secara bahasa kata kenakalan 

berasal dari kata “nakal” yang berarti suka berbuat kurang baik, mengganggu, 

tidak menurut, serta bisa juga diartikan buruk kelakuan. Kemudian mendapatkan 

imbuhan ke-an “kenakalan” yang berarti tingkah laku secara ringan yang 
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menyalahi norma-norma dan hukum yang berlaku dimasyarakat. Menurut 

Setiawan (2008) mendefinisikan kenakalan adalah perbuatan yang melanggar nilai 

sosial dan moral yang merugikan dirinya sendiri maupun diri orang lain. 

Kenakalan pada siswa merupakan sebuah aktifitas siswa (murid) yang 

menyalahi norma dan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah atau 

masyarakat. Bila dikaitkan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang 

dilakukan siswa dengan perkembangan siswa secara psikologi atau disebut dengan 

masa remaja sangat berkaitan erat.  

Pelanggaran siswa sering kali terjadi karena ketidak siapan menghadapi 

masa perkembangannya, sehingga siswa akan merasakan sesuatu dalam bentuk 

protes dengan tujuan untuk diperhatikan atas kedewasaannya. Kenakalan siswa 

juga terbentuk dari sikap penasaran dan ingin coba-coba. Adapun kenakalan siswa 

yang terbentuk dari lingkungan sekitar melalui media yang ada. 

Kenakalan siswa dapat digolongkan menjadi beberapa golongan kenakalan 

berat, ringan, dan sedang. Kenakalan berat dan sedang kerap kali terjadi pada 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi, disebabkan karena faktor pertumbuhan yang 

dihadapi serta faktor lingkungan. Pelanggaran ringan sering terjadi pada tingkatan 

pendidikan dasar dan menengah pertama karena pada tingkatan ini belum terlalu 

dipengaruhi lingkungan dan masa pertumbuhan masih relatif mengikuti aturan 

yang ada dan sifatnya masih besar memiliki rasa takut. 

2.3.1 Bentuk-bentuk Kenakalan Siswa 

Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan 

perkembanagan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, 
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kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan 

dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. 

Masalah tawuran pelajar memang telah menjadi sebuah fenomena 

sosiokultural yang terkait dengan aspek kehidupan lainnya. Problem ini tidak lagi 

bisa diselesaikan hanya oleh para guru, para pelajar itu sendiri maupun polisi. 

Harus ada solusi yang holistik dan langsung menyentuh kepada akar persoalan 

yang paling mendasar. 

Menurut Setiawan (2008) Lebih lanjut di bawah ini dikemukakan bentuk-

bentuk kenakalan siswa, yaitu sebagai berikut : 

1. Membolos pada jam sekolah  

2. Terlambat 

3. Merokok 

4. Membawa Hand Phone (HP) 

5. berkelahi 

Pelanggaran di atas ada kaitannya dengan perkembangan psikologi anak. 

Pada perkembangan psikologi tersebut ada hal-hal negatif yang dilakukan dalam 

rangka ingin diakui sejajar dengan masyarakat dewasa. Selain itu pelanggaran 

tersebut terjadi dari lingkungan tempat tinggalnya, sehingga siswa tidak ragu-ragu 

melakukan hal yang melanggar aturan sekolah seperti membolos pada saat jam 

pelajaran, terlambat, merokok, membawa hand phone, dan berkelahi. 

Pada siswa yang melakukan hal demikian tidak berfikir panjang akibat yang 

ditimbulkan, tetapi mereka lebih menikmati kenikmatan sesaat.  Pelanggaran 

siswa kerap terjadi dan berakibat pada perkembangan kejiwaan dan kehidupan 

yang berkelanjutan. Adapun kenakalan siswa terbentuk karena: 

1. Rasa ingin tahu dan coba-coba 
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2. Perilaku anti sosial, seperti suka mengganggu, berbohong, kejam dan 

agresif . 

Rasa ingin tahu dan coba-coba merupakan hal normal. bahwa perilaku 

tertarik dan ingin mencoba suatu hal yang baru misalnya ingin mencoba rokok 

juga merupakan ciri yang normal pada perkembangan  

Menurut Setiawan (2008) namun kenormalan remaja tersebut tidak 

mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti orang tua. Hal 

ini yang melatar belakangi terjadinya penigkatan kenakalan yang lebih jauh. 

Perilaku anti sosial dan penyalah gunaan obat terlarang disebabkan faktor 

budaya dan lingkungan siswa tersebut. Akan tetapi, penyebab yang mendasar 

adalah pengaruh buruk lingkungan yaitu teman, dan kedisiplinan yang salah dari 

orang tua terutama bila terlalu keras atau terlalu lembut dan sering tidak ada sama 

sekali. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terjadi akibat 

perkembangan psikologi yang didukung oleh lingkungan setempat dan bentuk-

bentuk pelanggaran yang kerap terjadi pada siswa yaitu tawuran/perkelahian, 

pencurian perusakan, perampokan, penggunaan narkotika, pembunuhan, bolos,  

dan merokok. 

2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Siswa 

Kenakalan siswa yang sering terjadi didalam sekolah bukanlah berdiri 

sendiri. Kenakalan tersebut timbul karena adanya beberapa sebab. Menurut 

Santrock (1995)  menyebutkan kenakalan siswa disebabkan oleh dua faktor yaitu: 
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2.3.2.1 Faktor Pada Diri Siswa Itu Sendiri 

1. Usia (umur) 

Munculnya tingkah laku anti sosial diusia dini berhubungan dengan 

penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak 

yang bertingkah laku seperti ini nantiya akan menjadi pelaku kenakalan, seperti 

hasil penelitian yang menunjukan bahwa pada usia dewasa, mayoriatas remaja 

nakal tipe yang meninggalkan tingkah laku kriminalnya. Paling sedikit 60 % dari 

mereka menghentikan perbuatanya pada usia 21 ampai 23 tahun. 

2. Identitas  

Pada masa remaja siswa merupakan masa untuk mencari sebuah identitas, 

hal itu sebagaimana yang telah diuraikan menurut Sarlito (2006) bahwa masa 

remaja masa pubertas atau masa perkembangan psikologi. Anak mulai 

membantah perintah orang tua, guru dan orang lain ini ciri dari masa 

perkembangan tersebut. Semua yang diperintahkan kepadanya ingin ditolak, ini 

bukan berarti anak ingin bebas, tetapi ingin mencari identitasnya walau aktifitas 

yang dilakukan sering negatif. 

3. Pengaruh teman  

Anak–anak memerlukan teman bermain. Hal itu merupakan kebutuhan 

psikologis. Dalam bermain dengan teman dapat mengembangkan dirinya, 

misalnya mengembangkan rasa kemasyarakatan, dan berlatih menjadi pemimpin. 

Dalam bermain siswa akan menemukan jati dirinya.  

 Dengan pertemanan terbentuk rasa solidaritas, pengetahuan bertambah, 

dan kekeluargaan semakin erat. Hal itu dapat terwujudkan apa bila teman 
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bermainnya itu baik, tetapi bila sebaliknya teman bermain buruk, maka berakibat 

pada kenakalan siswa dilingkungan sekolah. Karena meniru gaya dan ajakan 

teman bermainnya, tanpa disadari telah membahayakan dirinya.  

 Menurut Santrock (1995) ada petunjuk umum dalam memilih teman yaitu 

cari teman yang baik moralnya, cerdas dan kuat aqidahnya. Dengan teman yang 

demikian akan membentengi anak/siswa dari kenakalan akibat teman bermain.    

4. Kontrol diri  

Kenakalan siswa juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk 

mengembangkan kontrol  diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa anak 

gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang 

lain selama proses pertumbuhan.  

Hasil penelitian yang di lakukan baru-baru ini Santrock menunjukan bahwa 

ternyata kontrol diri mempunyai peranan penting dalam kenakalan remaja. Pola 

asuh orang tua yang efektif di masa kanak-kanak (penerapan startegi yang 

konsisten, berpusat pada anak) berhubungan dengan dicapainya pengaturan diri 

oleh anak. 

5. Jenis Kelamin 

Menurut Kartono (1985) jenis kelamin sangat mempengaruhi dari kenakalan 

siswa. Di sekolah kebanyakan yang melakukan kenakalan adalah siswa berjenis 

kelamin laki-laki. Ini membuktikan bahwa dalam psikologi laki-laki memiliki 

karakteristik yang keras meskipun tidak semua laki-laki seperti itu.  
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2.3.2.2 Faktor Ekaternal 

1. Keluarga 

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan siswa. 

Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap 

aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang 

orang tua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. Selain itu 

kurangnya tauladan orang tua sehingga anak melawan.  

Menurut Asmara (2002: 150) untuk mendorong hati seorang berbuat baik 

yaitu dengan bujukan atau ancaman
.
 Bujukan atau ancaman ini bukan kekangan 

melainkan perhatian untuk memperbaiki akhlak anaknya. 

2. Kelas Sosial Ekonomi 

Ada kecendrungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas 

ekonomi miskin tidak begitu terlalu memperhatikan pendidikan dan pada kelas ini 

kurang diperhatiakn oleh banyak pihak, sehingga dengan membuat aktifitas 

negative akan merasa menyamankan dirinya dengan kelas sosial lebih tinggi 

padahal itu tidak malahan dianggap sebagai pembuat onar. Kegiatan itu dirasa 

telah benar bagi orang yang melakukan aktifitas negatif. 

3. Kualitas Lingkungan/tempat tinggal 

Komunitas juga dapat berperan serta dalam memunculkan kenakalan 

remaja. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja 

mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh 

hasil atau penghargaan atas aktifitas kriminal mereka. Masyarakat ini sering 

ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan perasaan tersisih dari kaum kelas 
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menengah. Kualitas sekolah, pendanaan pendidikan, dan aktifitas lingkungan yang 

terorganisir adalah faktor-fakor lain dalam masyarakat yang juga behubungan 

dengan kenakalan remaja. 

2.3.3 Upaya Guru Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa 

Upaya merupakan usaha-usaha dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau 

badan untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan menangani yaitu suatu perhatian 

dan tindakan yang dilakukan secara sengaja diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan sejak awal sampai dengan akhirnya perhatian dan tindakan tersebut. 

Menurut Qaimi (2002) ada beberapa upaya seseorang guru dalam 

menangani kenakalan anak didik atau siswa, sebagai berikut: 

1. Menyikapi penyebab dan jenis kenakalan, 

2. Menghilangkan gejala-gejala, 

3. Memberikan peringatan dan pemahaman, 

4. Memahami kebutuhan pokok, 

5. Memandang kondisi, 

6. Menceritakan tokoh idola, 

7. Melatih kemampuan anak, 

8. Tidak mempedulikan sikap anak, 

9. Menampakan perasaan tidak senang, 

10. Peringatan terakhir. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya 

guru dalam mengatasi kenakalan siswa yaitu memahami jenis kenakalan 

kemudian mengidentifikasi  kenakalan tersebut. Setelah semuanya diketahui maka 

guru dapat memberikan masukan atau motivasi kepada siswa berupa pemberian 

instruksi, cerita dan tekanan yang dapat merubah kelakuan siswa kearah yang 

lebih positif. Langkah terakhir memberikan peringatan yang sifatnya 

menjastifikasi. 
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Sedangkan menurut Djiwandono (2006: 31) bahwa kenakalan anak didik 

atau siswa di kelas dapat ditangani oleh guru dengan beberapa upaya atau strategi, 

meliputi: 

1. Pencegahan  

2. Isyarat nonverbal  

3. Pujian yang tidak cocok 

4. Membetulkan kenakalan dan pujian bagi siswa lain 

5. Memperingatkan secara lisan 

6. Mengingatkan berulang-ulang 

7. Menerapkan konsekuensi 

8. Reinforcement negatif 

9. Berlatih positif.  

Dari uraian di atas tentunya teori yang dikemukakan oleh Qaimi dan 

Djiwandono memiliki persamaan, akan tetapi ada beberapa tambahan yang 

dikemukakan oleh Djiwandono untuk memperkuat strategi sekolah dalam 

mengatasi kenakalan siswa. Misalnya “Reinforcemen negatif” yaitu memberikan 

tekanan negatif untuk mencapai sesuatu yang positif, contoh seorang guru 

mengatakan “jika kamu tidak merubah sikapmu saya akan menyurati orang 

tuamu”. 

Kenakalan siswa yang terjadi dilingkungan sekolah, merupakan tanggung 

jawab guru yang bersangkutan. Selain stategi sekolah  yang dikemukakan Qaimi 

dan Djiwandono ada beberapa upaya lain dalam mengatasi kenakalan siswa yaitu 

sebagai berikut: 

1. Guru harus menjadi figur bagi seluruh siswa sebab siswa merupakan 

peserata  didik yang mudah menerima dari luar. 

2. Memberikan motivasi kepada seluruh siswa yang bermasalah. 
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 Sosok figur bagi siswa merupakan sesuatu yang diharapkan. Dengan figur 

dan teladan yang baik, maka akan membawa emosional anak sesuai figur yang 

dilihatnya. Jika dengan menampilkan figur dilingkungan sekolah masih belum  

ada perubahan disebabkan pengaruh lingkungan luar, maka seorang guru harus 

kembali memperingatkan siswa dengan berbagai motivasi kearah yang lebih baik. 

2.5 Penelitian Relevan 

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh 

peneliti, penelitian yang relevan yang dilakukan oleh :  

1. Ike wulandari, yang berjudul: “kebijakan Sekolah dalam Mengatasi 

Kenakalan Siswa di SMA Negeri 1 Wakorumba Utara Kecamatan 

Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara“ dalam penelitian ini ia 

mengungkapkan bahwa kebijakan sekolah dalam mengatasi kenakalan 

adalah di antaranya :  

a. upaya penghapusan doktrin antar siswa 

b. tata tertib yang tegas 

c. pembatasan jam siswa disekolah 

d. pengembangan pendidikan karakter dan religious 

2. Abduloh Fattah, yang berjudul: “Strategi Kepala Sekolah dalam 

Membudayakan Lingkungan Bersih di SMAN Negeri 6 Kendari Kec. 

Puwatu Kota Kendari”. Dalam penelitian ini ia m,engungkapkan bahwa 

peranan kepala sekolah dalam membudayakan lingkungan bersih adalah 

pengarahan kepala sekolah tentang wajibnya menjaga lingkungan agar 

tetap bersih di dalam lingkungan sekolah. 
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Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada beberapa aspek-

aspek tertentu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada 

bidang kajiannya, terutama dalam mengatasi kenakalan siswa. Namun persamaan 

tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena fokus masalah yang ingin 

diteliti dalam penelitian ini berbeda dengan fokus masalah yang ada dalam 

penelitian sebelumnya. Aspek-aspek perbedaan lainnya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ike Wulandari memfokuskan kajiannya 

pada upaya kebijakan sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa, 

sedangkan penelitian ini mengkaji tentang strategi sekolah dalam 

mengatasi kenakalan siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abduloh Fattah menfokuskan kajiannya 

pada Starategi Kepala Sekolah  dalam membudayakan lingkungan bersih, 

sedangkan penelitian ini mengkaji tentang strategi sekolah dalam 

mengatasi kenakalan siswa.  
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2.6 Kerangka Fikir 

 Strategi Sekolah dalam Mengatasi kenakalan siswa di 

SMAN 12 Konawe Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Bentuk-bentuk Strategi Sekolah Dalam Mengatasi 

Kenakalan Siswa Di SMAN 12 Konawe Selatan 

1. Diadakanya buku saku siswa 

2. Pemberian teguran 

3. Pemberian skorsing 

4. Pemberian sangsi-sangsi yang diberikan bagi 

siswa yang melanggar 

 

Kenakalan siswa  

 

Bentuk-bentuk kenakalan siswa 

1. Bolos pada jam pelajaran 

2. terlambat 

3. merokok 

4. membawa HP 

5. berkelahi 

 

Faktor-faktor penyebab kenakalan siswa 

1. Identitas 

2. Pengaruh teman 

3. Control diri 

4. Usia/umur 

5. Jenis kelamin 

6. Proses keluarga 

7. Kelas social ekonomi 

8. Kualitas linkungan 

Upaya Sekolah 

1. Menyikapi penyebab dan jenis kenakalan 

2. Menghilangkan gejala-gejala 

3. Memberikan peringatan dan pemahaman 

4. Memahami kebutuhan pokok 

5. Memandang kondisi 

6. Menceritakan tokoh idola 

7. Melatih kemampuan anak 

8. Tidak mempedulikan sikap anak 

9. Menampakkan perasaan tidak senang 

10. Peringatan terakhir 

 


